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De Groep TECHNEM ontstond uit de fusie van de  
firma’s Jaspar en RISterm – specialisten in  industriële 
afsluiters – en Tube Industrie, actief in de productie 
en het onderhoud van drukreduceerstations en  
gasmeting. POMMEE, gespecialiseerd in industriële 
ketels, voegde zich er later bij.

De groep wil de klanten totaal-oplossingen aanbieden, 
afgestemd op hun specifieke behoeften inzake vloeistof- 
technologie: techniek, engineering en onderhoud.  
De heersende normen en voorschriften worden daarbij 
strikt opgevolgd.

BRUXELLES

LIèGE

ANTwERP

Specialist onderhoud en verkoop  

van industrieel kraanwerk

Type afsluiters NEPPELKLEGERNEPPELKSDIEHGILIEVSRETLIFI J L

Materiaal beschrijving

Bronzen Y filter
met zeef in rvs

maaswijdte 0,65mm
Varianten :

volledig in rvs
maaswijdte 0.250 mm

Smeedstalen Y filter
met zeef in rvs

maaswijdte 0.5 mm

Hooglichtende veerbelaste 
veiligheidsklep in brons

met open veerhuis
voorzien van kleplichter

Varianten :
Soft-seated

Hooglichtende veerbelaste 
veiligheidsklep in gietijzer

onderdelen in 13%C r   met 
gesloten veerhuis

Varianten:
Soft-seated

met kleplichter

Gietijzeren regelklep
met onderdelen in rvs

2 of 3 weg
met pneumatische 

bediening
Positioner

4-20mA  of  3-15psi
Varianten :

Lichaam in staal of rvs

Kwartslag regelklep met 
kogelsegmentklep

zitting in metaal of PTFE
Lichaam in rvs

pneumatische bediening
Positioner

4-20mA of 3-15 psi

Aansluitingen BSP aansluiting BSP,NPT aansluiting    
Laseinden    SW

geklemd  tussen flenzen
PN40/ANSI 300RF

Nominale diameter 1/4" - 3/8" à 4" 3/8" tot 2" 3/8" tot 2" DN20 tot DN150 DN15 tot DN350 DN25 tot DN700

Nominale druk
 003

05 NP              04/61 NP61 NP52/61 NPsbI 00802 NP
Ibs

temp/druk verhouding 20 bar/100°C 136 bar/38°C            
52 bar/450°C

           C°021/rab 6161 NP52/61 NP
40 bar/230°C

(stalen uitvoering)

50 bar maxi
550°C maxi

Gebruik  compressoren
industriele circuits

stoomketels,
compressoren

industriele circuits

           industriele circuits Corrosieve vloeistoffen
viskeuze vloeistoffen
dichtheidsklasse V

NORMEN ISNA ,NIDISNA ,NIDNIDISNA ,NID

BEDIENING Pneu.,Elec. Man./Pneum./Elec.

I J L

M

Pneumatische
aandrijving, kwartslag, enkel of 
dubbelwerkend.                

Y Filter in gietijzer
zeef in rvs

maaswijdte 0.5 to 1.6 mm
Varianten :

lichaam in koolstofstaal/rvs

Koolstofstalen hoog 
capaciteitsfilter

met enkele of dubbele 
korf in rvs

Varianten :
Volledig in rvs

Hooglichtende veerbelaste 
veiligheidsklep in 

koolstofstaal  onderdelen in 
13%C    met gesloten 

veerhuis
Varianten:

met balg in rvs

Hooglichtende veerbelaste 
veiligheidsklep
in rvs  AISI 304

onderdelen in 13%C r
met gesloten veerhuis

Varianten :
volledig in rvs  AISI 316

met open veerhuis
met kleplichter

Geflensd DIN PN 16
Geflensd DIN PN 40-100

Geflensd DIN PN 16 ou 
ANSI 150 RF

Geflensd PN 40 tot PN 160 BSP/NPT aansluiting

003ND tot 51ND  DN50 tot DN300 DN15 tot 250 mm 1/4" tot 2"

 61 NP ( gietijzer)
PN 40 to PN 100
ANSI 150/30RF

PN 16,série 150 Ibs PN 40                    
PN 160

PN 40

16 bar /120°C
40-100 bar/120°C

16 bar/100°C PN 40/-10 tot 300°C        
PN 160/-196 tot

+500°C

40 bar/120°C

Voor stoomketels
compressoren

industriele circuits

  Voor stoomketels
compressoren

industriele circuits

ISNA ,NIDISNA ,NIDISNA ,NIDISNA ,NID

I J L

M

Pneumatische

dubbelwerkend.
met 4 zuigers i.p.v. 2

Electrische aandrijving,kwartslag 
of lineair. Aanpassingen montage 
en afregeling in onze werkplaats.

Uitgebreid gamma van 
magneetventielen Burkert     
3/2 en 5/2 weg                         
ATEX  gekeurd 

condenspotten met vlotter of 
bi  -metaal

Afsluiters voor speciale 
toepassingen :O2-
clean,cryogene toepassingen

Deze catalogus werd ontworpen, voor al wie afsluiters 
gebruikt(aankopers, projectleiders enz. ) de mogelijheid 
te bieden om snel ons gamma te overlopen. Deze 
catalogus is niet volledig noch technisch compleet.  
Onze medewerkers zullen graag antwoorden op al uw 
vragen  betreffende materialen KV, CV enz...

Kontakt ons : Tél. 32 (0)4 273 77 00
Fax 32 (0)4 273 81 31

Ondanks al onze zorgen, dienen de technische gegevens in deze 
folder alleen ter informatie en moeten door onze technische 
dienst bevestigd worden.
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Type afsluiters

BESCHRIJVING

Schuifafsluiter in messing of 
brons, met geschroefde
bovenkap niet stijgende 

spindel

Schuifafsluiter in  gietijzer,
met stijgende of niet 

stijgende spindel
klep en zittingen in rvs,  korte
of lange   inbouwlengte DIN 

F4-F1

Schuifafsluiter in nodulair 
gietijzer

klep- en zittingen in brons,
niet stijgende spindel,
inwendig bekleed met 

epoxy of bitumen .
Korte  of lange 

inbouwlengte DIN F4-F1

  Schuifafsluiter in nodulair 
gietijzer, inwendig bekleed met 

rubber,  epoxy of Rilsan
erkend door de 

voedingindustrie,
korte of lange

inbouwlengte DIN F4-F1,
onderhoudsarm

Vlinderklep in gietijzer
met gevulcaniseerde 

zitting
vlinder in gietijzer, koper-

legering of inox.
Lug en wafer type

mounting pad ISO 5211
Varianten:

Halar beklede vlinder,
vlinder in Uranus B6,

onderhoudsarm

Vlinderklep in gietijzer
vervangbare zitting in 
elastomeer, vlinder in 

gietijzer,  koper-
legering of inox.

Lug en wafer type
mounting pad ISO 5211 

Varianten:
Halar beklede vlinder,
vlinder in Uranus B6,

onderhoudsarm

Vlinderklep met PTFE 
beklede zitting, 

tweedelig lichaam in 
staal of roestvrij staal . 

Vlinder met PTFE 
bekleed        Lug en 

wafer type      mounting 
pad ISO 5211.

Varianten:
Lichaam in nodulair 

gietijzer
onderhoudsarm

AANSLUITINGEN
BSP, NPT aansluiting DIN flenzen PN10 DIN flenzen PN10-16 DIN flenzen PN10-16 Geklemd tussen flenzen 

volgens DIN PN 10/16, 
ANSI 150 RF

Geklemd tussen 
flenzen volgens DIN PN 

10/16, ANSI 150 RF

 Geklemd tussen flenzen 
DIN PN 10/16

ANSI 150 # RF

NOMINALE DIAMETER

NOMINALE DRUK PN 10                            PN 
16 tot 48

PN 10 PN 10 tot PN 40 PN 10-16-25 PN 16 tot DN 150      
Vanaf DN 200 PN10

VERHOUDING
DRUK/TEMP.

10 bar/110°C                   10 
bar/180°C

10 bar/120°C 10 bar/120°C    to          40 
bar/110°C

25 bar/110°C 16 BAR/110°C           
tot DN 150

GEBRUIK on-off afsluiter
vloeistoffen

on-off  afsluiter
vloeistoffen

on-off afsluiter
geschikt voor neutrale 

vloeistoffen en drinkwater 

on-off afsluiter
geschikt voor neutrale 

vloeistoffen en drinkwater

HVAC
gassen en vloeistoffen

HVAC
gassen en vloeistoffen

corrosieve vloeistoffen
en  gassen

NORMEN 1K etgnelwuobnI1K etgnelwuobnI1K etgnelwuobnI5F fo 4F NID,SB5F fo 4F NIDFN,5F fo 4F NIDNID,SB

HANDELING Manueel Man.Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec

VLINDERKLEPPENSCHUIFAFSLUITERSA

Afkortingen

OS&Y
spindel met schroefdraad
uitwendige onderdelen         
yoke

BA B

Stalen schuifafsluiter
OS & Y in 13%Cr staal

klep en zittingen in rvs    klep 
typpe monobloc

Variante:
staal voor hoge 
temperaturen

klep en zittingen 
F6/gestelliteerd

Schuifafsluiter in gesmeed 
staal

OS & Y 13% Cr staal.
Klep en zittingen 

F6/gestelliteerd      Variante:
in gesmeed roestvrijstaal
exotische materialen, voor 
o.a.cryogene toepassingen

  Stalen schuifafsluiter
onderdelen in rvs

klep type monobloc
met niet stijgende  of 

stijgende spindel
varianten:

volledig in roestvrij staal

Stalen schuifafsluiter met 
drukdichtend deksel met 2 

afzonderlijke parallelle kleppen
en zittingen gestelliteerd

spindel voorzien van back-seat 
Varianten:

staallegering voor extreem 
hoge temperaturen

Vlinderklep voor hoge 
temperaturen

afdichting (99% -99,99%)
lichaam en vlinder in 
gietijzer / staal / rvs 

dichtingen en pakkingen 
afhankelijk van 

temperatuur
spindelverlenging

mogelijk

Geflensde  vlinderklep
met centrische of 

excentrische vlinder
lichaam en vlinder in 

gietijzer/staal/rvs
zitting gevulcaniseerd

aan het lichaam of
vlinder.

Onderhoudsarm

High performance 
vlinderklep, dubbele 
excentrische vlinder, 

lichaam  in koolstof of 
roestvrij staal

afdichting metaal/metaal
metaal/PTFE

fire safe volgens
BS 6755 part 2

lug of wafer type
mounting pad DIN 3337-

ISO 5211

Geflensd DIN, ANSI
Laseinden BW

 NPT aansluiting
Laseinden SW, BW
Geflensd  DIN, ANSI

Geflensd   PN 10-16 Laseinden BW Geklemd tussen flenzen 
volgens DIN PN 6 en   PN 

16

Geflensd  DIN PN 
10/16/25

 Geklemd tussen flenzen 
PN 10/16 ISO, ANSI 

150/300 RF

DN40 tot 600               11/2" 
tot 30"

1/4" tot 2" DN 40 tot 300 DN 50 tot DN 400 DN 50 tot DN 900 DN 50 tot 1400mm DN 50 tot 300mm

PN 16 tot PN 100 ASA 150 
tot 600 Ibs

ASA 800 tot 2500Ibs 150 tot 
600Ibs (flens-versie)

PN 16 (DN 40 tot 200),PN 
10 voorbij

PN 100 tot PN 250 PN 2.5 tot PN 16 PN 10/16/25 PN 50, DN 50 tot 100  
PN 20, DN 125 tot 300

16 bar/120°C tot            100 
bar/525°C

136 bar/38°C of                 52 
bar/450°C of               255 

bar/38°C

16 bar/110°C tot 10
bar/300°C en 10 bar/
110°C (DN250-300)

"+/-"155 tot 258 bar tot 38°C 
onder druk klasse en staal

2.5 tot 16 bar /-200 tot 
650°C (afhankelijk van de 

diameter)

10 bar/120°C
(EPDM),

10-25 bar/   40°C
(Buna)

20 bar bij 180°C
1,3 bar bij 600°C

DN 125/300
16,7 bar bij 600°C/ DN 

50 100
On-off valve voor stoom in 
industrie en petrochemie

On-off valve voor stoom in 
industrie en petrochemie

On-off valve, voor neutrale 
tot licht corrosieve 
koolwaterstoffen

Stoom onder hoge druk Voor het regelen van lucht 
of gas bij hoge 

temperatuur

On-off valve  in 
waterkanalen

DIN F4-F8, B16.10 ANSI NF E 29-327 ANSI B16.34, B16.10 ,    
NFE29-311,ISO

4F NID1K 2023 NID

A

Afkortingen

OS&Y
spindel met schroefdraad
uitwendige onderdelen         
yoke

SW
tips
voor Las

RF
Flenzen

MAN
Handwiel, hendel, 
handboek maakt

Pneum
Pneum. actuators simpel 
of dubbel, 1/4 draai of 
lineair 

Elec.
Electrische servo-motor, 
1/4 draai of meerdere

BA BA

Afkortingen

OS&Y
spindel met schroefdraad
uitwendige onderdelen         
yoke

SW
tips
voor Las

RF
Flenzen

MAN
Handwiel, hendel, 
handboek maakt

Pneum
Pneum. actuators simpel 
of dubbel, 1/4 draai of 
lineair 

Elec.
Electrische servo-motor, 
1/4 draai of meerdere

BA BA

Afkortingen

OS&Y
spindel met schroefdraad
uitwendige onderdelen         
yoke

SW
tips
voor Las

RF
Flenzen

MAN
Handwiel, hendel, 
handboek maakt

Pneum
Pneum. actuators simpel 
of dubbel, 1/4 draai of 
lineair 

Elec.
Electrische servo-motor, 
1/4 draai of meerdere

BA B SRETIULSFAPELKSRETIULSFANAARBMEMSRETIULSFATNAKSEMC D E

Manuele
meskantafsluiter in 

roestvrijstaal
metaal /metaal

metaal/elastomeer
afdichtend

2-zijdig afdichtend
Varianten:

lichaam in gietijzer
met  beschermkap 

Pneumatisch gestuurde 
meskantafsluiter volledig in 

rvs
metaal /metaal

metaal/elastomeer
afdichtend

2-zijdig afdichtend
Varianten :

lichaam in gietijzer       enkel 
of dubbelwerkende sturing

Manueel knijpventiel met 
volle doorlaat  lichaam in 

bekleed aluminium         met 
natuur rubberen mof 

Varianten :
mof in butyl ,neopreen,viton
pneumatisch of electrisch 

bediend.

Knijpventiel met dubbele 
pneumatische  bediening,

100% afdichtend
lichaam in bekleed 

aluminium
met natuur rubberen mof

Bronzen klepafsluiter met 
geschroefde bovenkap

afdichtend metaal/metaal
metaal/PTFE
Varianten :

met zitting en klep            I25

Klepafsluiter in gietijzer, 
onderdelen in rvs

met stijgende spindel
vlakke klep- zitting

Varianten :
klep -zitting 30°-60°

rvs uitvoering
3-weg uitvoering
haakse uitvoering
klep in elastomeer

Gietijzeren klepafsluiter 
met balg in rvs

onderdelen in rvs
vlakke klep-zitting

Varianten :
lichaam in nodulair 

gietijzer
klep -zitting 30°-60°

geklemd  tussen flenzen
PN 10 ISO

ANSI 150 RF

geklemd  tussen flenzen  PN 
10 ISO                          ANSI 

150  RF

Geflensd  DIN PN 10      BSP 
aansluiting

Geflensd DIN PN 10 BSP of NPT aansluiting Geflensd DIN PN 16 Geflensd DIN PN 16

DN 50 tot DN 1000 DN 50 tot DN 1000 DN10 tot DN 200 DN80 tot DN200 1/4"  tot 4" DN15 tot DN300 DN15 tot DN300  

 sneglov(         01 NP tot 2 NP01 NP01 NP
diameter )

PN 2 tot PN 3.5
(volgens diameter )

DIN PN16 /40
ANSI 125 Ibs/ 300 Ibs

PN 16 PN 16

10 bar / 120°C 10 bar / 120°C 6 bar/80°C (DN 50)   
2bar/80°C (DN 200) 

(afhankelijk van de mof)

3.5 bar / 80°C 16 to 40 bar/100°C 16 bar/120°C            
10 bar/200°C

16 bar/120°C
10 bar/300°C 

On-off valve On-off valve voor poeders 
papierpulp ,vervuilde 

vloeistoffen

On-off valve voor poeders
corrosieve vloeistoffen

on- off valve onder silo's On - off valve voor stoom en 
neutrale vloeistoofen 

fluid control mogelijk
niet geschikt voor stoom

fluid control mogelijk
stoom ,thermische olie

NIDNIDISNA,NIDISNA,NIDISNA ,NIDruetcurtsnoc sneglov ruetcurtsnoc sneglov 

Man./Pneum./Elec. Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Pneum. Man./Pneum. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec.

C D E

Stalen  meskantafsluiter 
voor hoge druk

2- zijdig afdichtend
metaal /metaal

metaal/elastomeer
afdichtend

pneumatiesche
bediening

Varianten :
manele of electrische 

bediening

Gietijzeren meskantafsluiter 
met doorlopend mes in rvs

2- zijdig afdichtend
PTFE/elastomeer afdichtend

Varianten :
volledig in rvs

met regel diafragma

Manuele membraanafsluiter 
met standaanduiding

gereduceerde  doorlaat
lichaam in gietijzer of rvs 
membraan in neopreen, 

butyl, viton ,PTFE ,EPDM
Varianten :

inwendig bekleed

Enkelwerkende
pneumatische

membraanafsluiter in 
gepolierd rvs

"dode hoek" vrij
membraan in PTFE/butyl, 

EPDM of PTFE/viton

    Klepafsluiter in staal
interne delen in rvs

met "back seat"
geflensd volgens

DIN norm
Varianten:

volledig in rvs 304/316
met balg in rvs

haaks type
klep en zitting gestelliteerd

Klepafsluiter in staal
interne delen in rvs

met "back seat"
geflensd volgens

ANSI   norm
Varianten:

volledig in rvs 304/316
klep en zitting 
gestelliteerd

Smeedstalen
klepafsluiter  met rvs 

onderdelen
Varianten:

volledig in gesmeed 
roestvrijstaal

in duplex
haaks type

met rvs balg
met spindelverlenging
zittingen in Hastelloy
zittingen gestelliteerd

Koolstofstalen
klepafsluiter"

high performance"
met drukdichtend deksel

met gestelliteerde 
zittingen

geklemd  tussen flenzen
ISO PN 25,             ANSI 

150 RF

geklemd  tussen flenzen
PN 10 ISO

ANSI 150  RF

 BSP aansluiting,
Flenzen PN 10

Tri-clamp Geflensd  PN25 / PN100
Laseinden      BW

Geflensd ANSI 150 / 600 
RF

NPT aansluiting
Laseinden              SW 
BW,         Geflensd 150 

/1500 RF

Geflensd  900 / 2500 RF 
RTJ

Laseinden     BW,SW

"41 tot "2/12"2  tot "4/1"21 tot "2/11 053ND  tot 51NDmm 05 tot 8mm 053 tot 51 0001ND tot 05 NDmm 00001 tot 05 ND

sbI 0052 tot 009 sbl 0052 tot 008 sbI 006 tot 051 001 NP  tot 52 NP01 NP tot 6 NP01 NP tot 3 NP01 NP52 NP

25 bar tot 100°C
max .druk afhankelijk van 

diameter en materiaal 

10 bar /100°C
max .druk afhankelijk van 

diameter en materiaal 

7bar / 80°C PN 3
max .druk afhankelijk van 
diameter en materiaal v/h 

membraan

10°C to 140°C naargelang
membraan

25 bar/120°C tot 100bar/110°C 19.6 bar/38°C max.425    
51.1 bar/38°C

102.1 bar/38°C

136b/38°C-52b/540°C
tot 255bar/38°-

100b/450°C

155b/50°C-
108bar/425°C

On-off valve voor poeders 
papierpulp ,vervuilde 

vloeistoffen

On-off valve voor poeders 
papierpulp ,vervuilde 

vloeistoffen
fluid control mogelijk via 

diafragma

           retiulsfa ffo-noI
voedings en 

pharmaceutische industrie

on-off afsluiter
fluid control mogelijk

on-off afsluiter
fluid control mogelijk

on-off afsluiter
fluid control mogelijk

on-off afsluiter
fluid control mogelijk 

ISNAISNA ISNA NID ,NIDISNA ,NIDruetcurtsnoc sneglov

Pneu./Elec Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Pneumatisch Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec.

C D E

Kogelkraan in messing, 
kogel in messing 

verchroomd,  zittingen in 
PTFE, met volle doorlaat 

Varianten:
3 weg  uitvoering

3-delige stalen kogelkraan,
kogel in  inox, PTFE 
zittingen met 15% 
glasvezel versterkt,

fire-safe volgens 
BS 6755 part 2

antistatic device BS 5351
anti blow out stem

mounting pad DIN 3337-
ISO 5211

volle doorlaat
Varianten : volledig in inox 

AISI 304-316,  3 of 4 
weg uitvoering

3-delige rvs kogelkraan 
PTFE  zittingen met 15% 

glasvezel versterkt
fire-safe volgens
BS 6755 part 2

antistatic device BS 5351
anti blow out stem

mounting pad DIN 3337-
ISO 5211

volle doorlaat

Varianten :
 1 of 2 delig

3 weg  uitvoering

Messing  terugslagklep met 
veer, dichting in Buna

Varianten :
in rvs AISI 316  met

dichtingen in PTFE of KELF

Bronzen terugslagklep met 
of zonder veer    deksel 

geschroefd
afdichting

metaal/elastmeer  metaal 
/metaal

Terugslagklep in rvs met 
veer

afdichting
metaal /metaal

metaal/elastomeer
Varianten :

met 2 kleppen
type duocheck

Membraan terugslagklep,
lichaam in GG25

elastomeren membraan met kern in 
metaal

Varianten :
Lichaam in GGG40 ,messing en rvs

Voor drinkwater lichaam bekleed met 
Rilsan

Geschroefd BSP/NPT BSP ,NPT aansluiting
Gelast SW,BW

Geflensd DIN/AINSI

 BSP ,NPT  aansluiting
Gelast SW,BW

Geflensd DIN/AINSI

 BSP ,NPT  aansluiting
Gelast SW,BW

 BSP, NPT aansluiting Geklemd tussen flenzen 
DIN  PN 6/40,

ANSI 150/300 lbs
Geflensd PN 10/16
Geschroefd BSP

1/4" tot 4" 1/4" tot 4" 1/4" tot 2 1/2" 3/8" tot 2" DN 15 tot DN100
DN 50 tot DN 700

AINSI 800 Ibs
DIN PN 64

AINSI 600lbs
PN 10

PN 16-250 (rvs)
PN 16 61/01 NP04 NP

12 bar/150°C 
105 bar/38°C
10 bar/250°C

stoom max.10 bar

64 bar/100°C
10 bar/180°C

stoom max.7 bar

10 bar/95°C
250 bar/20°C (rvs)

16 bar tot 120°C
6 bar tot 200°C

40 bar / 120°C
diameter en materiaal 

afhankelijk

16 bar /120°C
diameter en materiaal afhankelijk 

gassen en vloeistoffen  licht corrosieve 
vloeistoffen en gassen

aardgas lPG  stoom 

corrosieve vloeistoffen
gassen
stoom

gassen en vloeistoffen gassen en vloeistoffen  
stoom

gassen en vloeistoffen
stoom

gassen en vloeistoffen

NID ,ISNANID,ISNA Inbouwlengte K4 tot DN 
200, vanaf K5 

 TERUGSLAGKLEPPENKOGELKRANENF H

2-delige stalen 
kogelkraan kogel in rvs 

zittingen in PTFE of 15% 
glasvezel versterkt
fire-safe volgens
BS 6755 part 2

antistatic device BS 
5351            anti blow 
out stem     mounting 

pad DIN 3337-ISO 5211
Varianten:

3-weg
AISI316

gereduceerde doorlaat

Stalen kogelkraan type 
"sandwich",  zittingen in

PTFE, volle doorlaat
fire-safe volgens
BS 6755 part 2

antistatic device BS 5351
anti blow out stem

mounting pad DIN 3337-
ISO 5211

boringen voorzien van 
schroefdraad
Varianten :

volledig in rvs
met heating jacket

Hoge druk kogelkraan in 
staal met verchroomde 

kogel
zittingen in polyamide, 

dichting in buna
met volle of gereduceerde

doorlaat
Varianten:
3 of 4 weg

Gietijzeren geflensde 
terugslagklep  met veer
inwendige delen in rvs.

Varianten :
volledig in rvs 316,

type "sandwich" geklemd 
tussen flenzen 

Terugslagklep  in gietijzer 
met rubberen kogel
lichaam met rubber 

bekleed
Varianten :

volledig in rvs

Gietijzeren terugslagklep
met scharnierende klep
afdichting metaal/metaal 

metaal/elastomeer
Varianten :

Lichaam in staal of rvs

Hoge druk terugslagklep met 
zelfdichtend deksel

met scharnierende klep
lichaam en klep in  AWCB staal

klep en zitting gestelliteerd

Geflensd
PN 16/25/40

ANSI 150/300/600

Geklemd tussen flenzen 
PN 16

 BSP aansluiting Geflensd DIN PN 16 /40        Geflensd DIN PN 10       
BSP aansluiting

Geflensd DIN PN 16
Geflensd DIN PN 40/100 

Sandwich PN 16/40

Geflensd  ANSI 900-1500
Gelast  BW

DN 15 tot DN 300 DN 15 tot DN 200
1/8" tot 2" DN15 tot DN 300 DN50 tot DN350 DN200 tot DN600

3" tot 24"

PN 16-40,
150-600 Ibs

PN 16 PN 320-500 PN 16                    
PN 40

PN 10 PN 16                
PN 40 tot PN 100

 900 tot 1500 Ibs

19.3 tot 50 bar bij 38°C
10 bar bij 200°C

16 bar bij 100°C                        
320 bar tot

500 bar bij 100°C

16 bar bij 120°C
40bar bij 120°C

10 bar/80°C 16bar/120°C           
40bar bij 120°C

144 bar/425°C
38bar/600°C

industrie en petrochemie
On-off valve voor 

industriele toepassingen
on-off valve voor 

hydraulische
toepassingen

voor  neutrale vloeistoffen Zwaar vervuilde 
vloeistoffen   klein 

drukverlies

Volle doorlaat
licht vervuilde 

vloeistoffen    klein 
drukverlies

Hoge druk stoom

NID ,OSI ,ISNANIDNIDNIDNIDNIDI, BSSNA ,NID

Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec.

F HF HF HType afsluiters

BESCHRIJVING

Schuifafsluiter in messing of 
brons, met geschroefde
bovenkap niet stijgende 

spindel

Schuifafsluiter in  gietijzer,
met stijgende of niet 

stijgende spindel
klep en zittingen in rvs,  korte
of lange   inbouwlengte DIN 

F4-F1

Schuifafsluiter in nodulair 
gietijzer

klep- en zittingen in brons,
niet stijgende spindel,
inwendig bekleed met 

epoxy of bitumen .
Korte  of lange 

inbouwlengte DIN F4-F1

  Schuifafsluiter in nodulair 
gietijzer, inwendig bekleed met 

rubber,  epoxy of Rilsan
erkend door de 

voedingindustrie,
korte of lange

inbouwlengte DIN F4-F1,
onderhoudsarm

Vlinderklep in gietijzer
met gevulcaniseerde 

zitting
vlinder in gietijzer, koper-

legering of inox.
Lug en wafer type

mounting pad ISO 5211
Varianten:

Halar beklede vlinder,
vlinder in Uranus B6,

onderhoudsarm

Vlinderklep in gietijzer
vervangbare zitting in 
elastomeer, vlinder in 

gietijzer,  koper-
legering of inox.

Lug en wafer type
mounting pad ISO 5211 

Varianten:
Halar beklede vlinder,
vlinder in Uranus B6,

onderhoudsarm

Vlinderklep met PTFE 
beklede zitting, 

tweedelig lichaam in 
staal of roestvrij staal . 

Vlinder met PTFE 
bekleed        Lug en 

wafer type      mounting 
pad ISO 5211.

Varianten:
Lichaam in nodulair 

gietijzer
onderhoudsarm

AANSLUITINGEN
BSP, NPT aansluiting DIN flenzen PN10 DIN flenzen PN10-16 DIN flenzen PN10-16 Geklemd tussen flenzen 

volgens DIN PN 10/16, 
ANSI 150 RF

Geklemd tussen 
flenzen volgens DIN PN 

10/16, ANSI 150 RF

 Geklemd tussen flenzen 
DIN PN 10/16

ANSI 150 # RF

NOMINALE DIAMETER

NOMINALE DRUK PN 10                            PN 
16 tot 48

PN 10 PN 10 tot PN 40 PN 10-16-25 PN 16 tot DN 150      
Vanaf DN 200 PN10

VERHOUDING
DRUK/TEMP.

10 bar/110°C                   10 
bar/180°C

10 bar/120°C 10 bar/120°C    to          40 
bar/110°C

25 bar/110°C 16 BAR/110°C           
tot DN 150

GEBRUIK on-off afsluiter
vloeistoffen

on-off  afsluiter
vloeistoffen

on-off afsluiter
geschikt voor neutrale 

vloeistoffen en drinkwater 

on-off afsluiter
geschikt voor neutrale 

vloeistoffen en drinkwater

HVAC
gassen en vloeistoffen

HVAC
gassen en vloeistoffen

corrosieve vloeistoffen
en  gassen

NORMEN 1K etgnelwuobnI1K etgnelwuobnI1K etgnelwuobnI5F fo 4F NID,SB5F fo 4F NIDFN,5F fo 4F NIDNID,SB

HANDELING Manueel Man.Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec

VLINDERKLEPPENSCHUIFAFSLUITERSA

Afkortingen

OS&Y
spindel met schroefdraad
uitwendige onderdelen         
yoke

BA B

Stalen schuifafsluiter
OS & Y in 13%Cr staal

klep en zittingen in rvs    klep 
typpe monobloc

Variante:
staal voor hoge 
temperaturen

klep en zittingen 
F6/gestelliteerd

Schuifafsluiter in gesmeed 
staal

OS & Y 13% Cr staal.
Klep en zittingen 

F6/gestelliteerd      Variante:
in gesmeed roestvrijstaal
exotische materialen, voor 
o.a.cryogene toepassingen

  Stalen schuifafsluiter
onderdelen in rvs

klep type monobloc
met niet stijgende  of 

stijgende spindel
varianten:

volledig in roestvrij staal

Stalen schuifafsluiter met 
drukdichtend deksel met 2 

afzonderlijke parallelle kleppen
en zittingen gestelliteerd

spindel voorzien van back-seat 
Varianten:

staallegering voor extreem 
hoge temperaturen

Vlinderklep voor hoge 
temperaturen

afdichting (99% -99,99%)
lichaam en vlinder in 
gietijzer / staal / rvs 

dichtingen en pakkingen 
afhankelijk van 

temperatuur
spindelverlenging

mogelijk

Geflensde  vlinderklep
met centrische of 

excentrische vlinder
lichaam en vlinder in 

gietijzer/staal/rvs
zitting gevulcaniseerd

aan het lichaam of
vlinder.

Onderhoudsarm

High performance 
vlinderklep, dubbele 
excentrische vlinder, 

lichaam  in koolstof of 
roestvrij staal

afdichting metaal/metaal
metaal/PTFE

fire safe volgens
BS 6755 part 2

lug of wafer type
mounting pad DIN 3337-

ISO 5211

Geflensd DIN, ANSI
Laseinden BW

 NPT aansluiting
Laseinden SW, BW
Geflensd  DIN, ANSI

Geflensd   PN 10-16 Laseinden BW Geklemd tussen flenzen 
volgens DIN PN 6 en   PN 

16

Geflensd  DIN PN 
10/16/25

 Geklemd tussen flenzen 
PN 10/16 ISO, ANSI 

150/300 RF

DN40 tot 600               11/2" 
tot 30"

1/4" tot 2" DN 40 tot 300 DN 50 tot DN 400 DN 50 tot DN 900 DN 50 tot 1400mm DN 50 tot 300mm

PN 16 tot PN 100 ASA 150 
tot 600 Ibs

ASA 800 tot 2500Ibs 150 tot 
600Ibs (flens-versie)

PN 16 (DN 40 tot 200),PN 
10 voorbij

PN 100 tot PN 250 PN 2.5 tot PN 16 PN 10/16/25 PN 50, DN 50 tot 100  
PN 20, DN 125 tot 300

16 bar/120°C tot            100 
bar/525°C

136 bar/38°C of                 52 
bar/450°C of               255 

bar/38°C

16 bar/110°C tot 10
bar/300°C en 10 bar/
110°C (DN250-300)

"+/-"155 tot 258 bar tot 38°C 
onder druk klasse en staal

2.5 tot 16 bar /-200 tot 
650°C (afhankelijk van de 

diameter)

10 bar/120°C
(EPDM),

10-25 bar/   40°C
(Buna)

20 bar bij 180°C
1,3 bar bij 600°C

DN 125/300
16,7 bar bij 600°C/ DN 

50 100
On-off valve voor stoom in 
industrie en petrochemie

On-off valve voor stoom in 
industrie en petrochemie

On-off valve, voor neutrale 
tot licht corrosieve 
koolwaterstoffen

Stoom onder hoge druk Voor het regelen van lucht 
of gas bij hoge 

temperatuur

On-off valve  in 
waterkanalen

DIN F4-F8, B16.10 ANSI NF E 29-327 ANSI B16.34, B16.10 ,    
NFE29-311,ISO

4F NID1K 2023 NID

A

Afkortingen

OS&Y
spindel met schroefdraad
uitwendige onderdelen         
yoke

SW
tips
voor Las

RF
Flenzen

MAN
Handwiel, hendel, 
handboek maakt

Pneum
Pneum. actuators simpel 
of dubbel, 1/4 draai of 
lineair 

Elec.
Electrische servo-motor, 
1/4 draai of meerdere

BA BA

Afkortingen

OS&Y
spindel met schroefdraad
uitwendige onderdelen         
yoke

SW
tips
voor Las

RF
Flenzen

MAN
Handwiel, hendel, 
handboek maakt

Pneum
Pneum. actuators simpel 
of dubbel, 1/4 draai of 
lineair 

Elec.
Electrische servo-motor, 
1/4 draai of meerdere

BA BA

Afkortingen

OS&Y
spindel met schroefdraad
uitwendige onderdelen         
yoke

SW
tips
voor Las

RF
Flenzen

MAN
Handwiel, hendel, 
handboek maakt

Pneum
Pneum. actuators simpel 
of dubbel, 1/4 draai of 
lineair 

Elec.
Electrische servo-motor, 
1/4 draai of meerdere

BA B SRETIULSFAPELKSRETIULSFANAARBMEMSRETIULSFATNAKSEMC D E

Manuele
meskantafsluiter in 

roestvrijstaal
metaal /metaal

metaal/elastomeer
afdichtend

2-zijdig afdichtend
Varianten:

lichaam in gietijzer
met  beschermkap 

Pneumatisch gestuurde 
meskantafsluiter volledig in 

rvs
metaal /metaal

metaal/elastomeer
afdichtend

2-zijdig afdichtend
Varianten :

lichaam in gietijzer       enkel 
of dubbelwerkende sturing

Manueel knijpventiel met 
volle doorlaat  lichaam in 

bekleed aluminium         met 
natuur rubberen mof 

Varianten :
mof in butyl ,neopreen,viton
pneumatisch of electrisch 

bediend.

Knijpventiel met dubbele 
pneumatische  bediening,

100% afdichtend
lichaam in bekleed 

aluminium
met natuur rubberen mof

Bronzen klepafsluiter met 
geschroefde bovenkap

afdichtend metaal/metaal
metaal/PTFE
Varianten :

met zitting en klep            I25

Klepafsluiter in gietijzer, 
onderdelen in rvs

met stijgende spindel
vlakke klep- zitting

Varianten :
klep -zitting 30°-60°

rvs uitvoering
3-weg uitvoering
haakse uitvoering
klep in elastomeer

Gietijzeren klepafsluiter 
met balg in rvs

onderdelen in rvs
vlakke klep-zitting

Varianten :
lichaam in nodulair 

gietijzer
klep -zitting 30°-60°

geklemd  tussen flenzen
PN 10 ISO

ANSI 150 RF

geklemd  tussen flenzen  PN 
10 ISO                          ANSI 

150  RF

Geflensd  DIN PN 10      BSP 
aansluiting

Geflensd DIN PN 10 BSP of NPT aansluiting Geflensd DIN PN 16 Geflensd DIN PN 16

DN 50 tot DN 1000 DN 50 tot DN 1000 DN10 tot DN 200 DN80 tot DN200 1/4"  tot 4" DN15 tot DN300 DN15 tot DN300  

 sneglov(         01 NP tot 2 NP01 NP01 NP
diameter )

PN 2 tot PN 3.5
(volgens diameter )

DIN PN16 /40
ANSI 125 Ibs/ 300 Ibs

PN 16 PN 16

10 bar / 120°C 10 bar / 120°C 6 bar/80°C (DN 50)   
2bar/80°C (DN 200) 

(afhankelijk van de mof)

3.5 bar / 80°C 16 to 40 bar/100°C 16 bar/120°C            
10 bar/200°C

16 bar/120°C
10 bar/300°C 

On-off valve On-off valve voor poeders 
papierpulp ,vervuilde 

vloeistoffen

On-off valve voor poeders
corrosieve vloeistoffen

on- off valve onder silo's On - off valve voor stoom en 
neutrale vloeistoofen 

fluid control mogelijk
niet geschikt voor stoom

fluid control mogelijk
stoom ,thermische olie

NIDNIDISNA,NIDISNA,NIDISNA ,NIDruetcurtsnoc sneglov ruetcurtsnoc sneglov 

Man./Pneum./Elec. Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Pneum. Man./Pneum. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec.

C D E

Stalen  meskantafsluiter 
voor hoge druk

2- zijdig afdichtend
metaal /metaal

metaal/elastomeer
afdichtend

pneumatiesche
bediening

Varianten :
manele of electrische 

bediening

Gietijzeren meskantafsluiter 
met doorlopend mes in rvs

2- zijdig afdichtend
PTFE/elastomeer afdichtend

Varianten :
volledig in rvs

met regel diafragma

Manuele membraanafsluiter 
met standaanduiding

gereduceerde  doorlaat
lichaam in gietijzer of rvs 
membraan in neopreen, 

butyl, viton ,PTFE ,EPDM
Varianten :

inwendig bekleed

Enkelwerkende
pneumatische

membraanafsluiter in 
gepolierd rvs

"dode hoek" vrij
membraan in PTFE/butyl, 

EPDM of PTFE/viton

    Klepafsluiter in staal
interne delen in rvs

met "back seat"
geflensd volgens

DIN norm
Varianten:

volledig in rvs 304/316
met balg in rvs

haaks type
klep en zitting gestelliteerd

Klepafsluiter in staal
interne delen in rvs

met "back seat"
geflensd volgens

ANSI   norm
Varianten:

volledig in rvs 304/316
klep en zitting 
gestelliteerd

Smeedstalen
klepafsluiter  met rvs 

onderdelen
Varianten:

volledig in gesmeed 
roestvrijstaal

in duplex
haaks type

met rvs balg
met spindelverlenging
zittingen in Hastelloy
zittingen gestelliteerd

Koolstofstalen
klepafsluiter"

high performance"
met drukdichtend deksel

met gestelliteerde 
zittingen

geklemd  tussen flenzen
ISO PN 25,             ANSI 

150 RF

geklemd  tussen flenzen
PN 10 ISO

ANSI 150  RF

 BSP aansluiting,
Flenzen PN 10

Tri-clamp Geflensd  PN25 / PN100
Laseinden      BW

Geflensd ANSI 150 / 600 
RF

NPT aansluiting
Laseinden              SW 
BW,         Geflensd 150 

/1500 RF

Geflensd  900 / 2500 RF 
RTJ

Laseinden     BW,SW

"41 tot "2/12"2  tot "4/1"21 tot "2/11 053ND  tot 51NDmm 05 tot 8mm 053 tot 51 0001ND tot 05 NDmm 00001 tot 05 ND

sbI 0052 tot 009 sbl 0052 tot 008 sbI 006 tot 051 001 NP  tot 52 NP01 NP tot 6 NP01 NP tot 3 NP01 NP52 NP

25 bar tot 100°C
max .druk afhankelijk van 

diameter en materiaal 

10 bar /100°C
max .druk afhankelijk van 

diameter en materiaal 

7bar / 80°C PN 3
max .druk afhankelijk van 
diameter en materiaal v/h 

membraan

10°C to 140°C naargelang
membraan

25 bar/120°C tot 100bar/110°C 19.6 bar/38°C max.425    
51.1 bar/38°C

102.1 bar/38°C

136b/38°C-52b/540°C
tot 255bar/38°-

100b/450°C

155b/50°C-
108bar/425°C

On-off valve voor poeders 
papierpulp ,vervuilde 

vloeistoffen

On-off valve voor poeders 
papierpulp ,vervuilde 

vloeistoffen
fluid control mogelijk via 

diafragma

           retiulsfa ffo-noI
voedings en 

pharmaceutische industrie

on-off afsluiter
fluid control mogelijk

on-off afsluiter
fluid control mogelijk

on-off afsluiter
fluid control mogelijk

on-off afsluiter
fluid control mogelijk 

ISNAISNA ISNA NID ,NIDISNA ,NIDruetcurtsnoc sneglov

Pneu./Elec Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Pneumatisch Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec.

C D E

Kogelkraan in messing, 
kogel in messing 

verchroomd,  zittingen in 
PTFE, met volle doorlaat 

Varianten:
3 weg  uitvoering

3-delige stalen kogelkraan,
kogel in  inox, PTFE 
zittingen met 15% 
glasvezel versterkt,

fire-safe volgens 
BS 6755 part 2

antistatic device BS 5351
anti blow out stem

mounting pad DIN 3337-
ISO 5211

volle doorlaat
Varianten : volledig in inox 

AISI 304-316,  3 of 4 
weg uitvoering

3-delige rvs kogelkraan 
PTFE  zittingen met 15% 

glasvezel versterkt
fire-safe volgens
BS 6755 part 2

antistatic device BS 5351
anti blow out stem

mounting pad DIN 3337-
ISO 5211

volle doorlaat

Varianten :
 1 of 2 delig

3 weg  uitvoering

Messing  terugslagklep met 
veer, dichting in Buna

Varianten :
in rvs AISI 316  met

dichtingen in PTFE of KELF

Bronzen terugslagklep met 
of zonder veer    deksel 

geschroefd
afdichting

metaal/elastmeer  metaal 
/metaal

Terugslagklep in rvs met 
veer

afdichting
metaal /metaal

metaal/elastomeer
Varianten :

met 2 kleppen
type duocheck

Membraan terugslagklep,
lichaam in GG25

elastomeren membraan met kern in 
metaal

Varianten :
Lichaam in GGG40 ,messing en rvs

Voor drinkwater lichaam bekleed met 
Rilsan

Geschroefd BSP/NPT BSP ,NPT aansluiting
Gelast SW,BW

Geflensd DIN/AINSI

 BSP ,NPT  aansluiting
Gelast SW,BW

Geflensd DIN/AINSI

 BSP ,NPT  aansluiting
Gelast SW,BW

 BSP, NPT aansluiting Geklemd tussen flenzen 
DIN  PN 6/40,

ANSI 150/300 lbs
Geflensd PN 10/16
Geschroefd BSP

1/4" tot 4" 1/4" tot 4" 1/4" tot 2 1/2" 3/8" tot 2" DN 15 tot DN100
DN 50 tot DN 700

AINSI 800 Ibs
DIN PN 64

AINSI 600lbs
PN 10

PN 16-250 (rvs)
PN 16 61/01 NP04 NP

12 bar/150°C 
105 bar/38°C
10 bar/250°C

stoom max.10 bar

64 bar/100°C
10 bar/180°C

stoom max.7 bar

10 bar/95°C
250 bar/20°C (rvs)

16 bar tot 120°C
6 bar tot 200°C

40 bar / 120°C
diameter en materiaal 

afhankelijk

16 bar /120°C
diameter en materiaal afhankelijk 

gassen en vloeistoffen  licht corrosieve 
vloeistoffen en gassen

aardgas lPG  stoom 

corrosieve vloeistoffen
gassen
stoom

gassen en vloeistoffen gassen en vloeistoffen  
stoom

gassen en vloeistoffen
stoom

gassen en vloeistoffen

NID ,ISNANID,ISNA Inbouwlengte K4 tot DN 
200, vanaf K5 

 TERUGSLAGKLEPPENKOGELKRANENF H

2-delige stalen 
kogelkraan kogel in rvs 

zittingen in PTFE of 15% 
glasvezel versterkt
fire-safe volgens
BS 6755 part 2

antistatic device BS 
5351            anti blow 
out stem     mounting 

pad DIN 3337-ISO 5211
Varianten:

3-weg
AISI316

gereduceerde doorlaat

Stalen kogelkraan type 
"sandwich",  zittingen in

PTFE, volle doorlaat
fire-safe volgens
BS 6755 part 2

antistatic device BS 5351
anti blow out stem

mounting pad DIN 3337-
ISO 5211

boringen voorzien van 
schroefdraad
Varianten :

volledig in rvs
met heating jacket

Hoge druk kogelkraan in 
staal met verchroomde 

kogel
zittingen in polyamide, 

dichting in buna
met volle of gereduceerde

doorlaat
Varianten:
3 of 4 weg

Gietijzeren geflensde 
terugslagklep  met veer
inwendige delen in rvs.

Varianten :
volledig in rvs 316,

type "sandwich" geklemd 
tussen flenzen 

Terugslagklep  in gietijzer 
met rubberen kogel
lichaam met rubber 

bekleed
Varianten :

volledig in rvs

Gietijzeren terugslagklep
met scharnierende klep
afdichting metaal/metaal 

metaal/elastomeer
Varianten :

Lichaam in staal of rvs

Hoge druk terugslagklep met 
zelfdichtend deksel

met scharnierende klep
lichaam en klep in  AWCB staal

klep en zitting gestelliteerd

Geflensd
PN 16/25/40

ANSI 150/300/600

Geklemd tussen flenzen 
PN 16

 BSP aansluiting Geflensd DIN PN 16 /40        Geflensd DIN PN 10       
BSP aansluiting

Geflensd DIN PN 16
Geflensd DIN PN 40/100 

Sandwich PN 16/40

Geflensd  ANSI 900-1500
Gelast  BW

DN 15 tot DN 300 DN 15 tot DN 200
1/8" tot 2" DN15 tot DN 300 DN50 tot DN350 DN200 tot DN600

3" tot 24"

PN 16-40,
150-600 Ibs

PN 16 PN 320-500 PN 16                    
PN 40

PN 10 PN 16                
PN 40 tot PN 100

 900 tot 1500 Ibs

19.3 tot 50 bar bij 38°C
10 bar bij 200°C

16 bar bij 100°C                        
320 bar tot

500 bar bij 100°C

16 bar bij 120°C
40bar bij 120°C

10 bar/80°C 16bar/120°C           
40bar bij 120°C

144 bar/425°C
38bar/600°C

industrie en petrochemie
On-off valve voor 

industriele toepassingen
on-off valve voor 

hydraulische
toepassingen

voor  neutrale vloeistoffen Zwaar vervuilde 
vloeistoffen   klein 

drukverlies

Volle doorlaat
licht vervuilde 

vloeistoffen    klein 
drukverlies

Hoge druk stoom

NID ,OSI ,ISNANIDNIDNIDNIDNIDI, BSSNA ,NID

Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec.

F HF HF HType afsluiters

BESCHRIJVING

Schuifafsluiter in messing of 
brons, met geschroefde
bovenkap niet stijgende 

spindel

Schuifafsluiter in  gietijzer,
met stijgende of niet 

stijgende spindel
klep en zittingen in rvs,  korte
of lange   inbouwlengte DIN 

F4-F1

Schuifafsluiter in nodulair 
gietijzer

klep- en zittingen in brons,
niet stijgende spindel,
inwendig bekleed met 

epoxy of bitumen .
Korte  of lange 

inbouwlengte DIN F4-F1

  Schuifafsluiter in nodulair 
gietijzer, inwendig bekleed met 

rubber,  epoxy of Rilsan
erkend door de 

voedingindustrie,
korte of lange

inbouwlengte DIN F4-F1,
onderhoudsarm

Vlinderklep in gietijzer
met gevulcaniseerde 

zitting
vlinder in gietijzer, koper-

legering of inox.
Lug en wafer type

mounting pad ISO 5211
Varianten:

Halar beklede vlinder,
vlinder in Uranus B6,

onderhoudsarm

Vlinderklep in gietijzer
vervangbare zitting in 
elastomeer, vlinder in 

gietijzer,  koper-
legering of inox.

Lug en wafer type
mounting pad ISO 5211 

Varianten:
Halar beklede vlinder,
vlinder in Uranus B6,

onderhoudsarm

Vlinderklep met PTFE 
beklede zitting, 

tweedelig lichaam in 
staal of roestvrij staal . 

Vlinder met PTFE 
bekleed        Lug en 

wafer type      mounting 
pad ISO 5211.

Varianten:
Lichaam in nodulair 

gietijzer
onderhoudsarm

AANSLUITINGEN
BSP, NPT aansluiting DIN flenzen PN10 DIN flenzen PN10-16 DIN flenzen PN10-16 Geklemd tussen flenzen 

volgens DIN PN 10/16, 
ANSI 150 RF

Geklemd tussen 
flenzen volgens DIN PN 

10/16, ANSI 150 RF

 Geklemd tussen flenzen 
DIN PN 10/16

ANSI 150 # RF

NOMINALE DIAMETER

NOMINALE DRUK PN 10                            PN 
16 tot 48

PN 10 PN 10 tot PN 40 PN 10-16-25 PN 16 tot DN 150      
Vanaf DN 200 PN10

VERHOUDING
DRUK/TEMP.

10 bar/110°C                   10 
bar/180°C

10 bar/120°C 10 bar/120°C    to          40 
bar/110°C

25 bar/110°C 16 BAR/110°C           
tot DN 150

GEBRUIK on-off afsluiter
vloeistoffen

on-off  afsluiter
vloeistoffen

on-off afsluiter
geschikt voor neutrale 

vloeistoffen en drinkwater 

on-off afsluiter
geschikt voor neutrale 

vloeistoffen en drinkwater

HVAC
gassen en vloeistoffen

HVAC
gassen en vloeistoffen

corrosieve vloeistoffen
en  gassen

NORMEN 1K etgnelwuobnI1K etgnelwuobnI1K etgnelwuobnI5F fo 4F NID,SB5F fo 4F NIDFN,5F fo 4F NIDNID,SB

HANDELING Manueel Man.Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec Man. / Pneu. / Elec

VLINDERKLEPPENSCHUIFAFSLUITERSA

Afkortingen

OS&Y
spindel met schroefdraad
uitwendige onderdelen         
yoke

BA B

Stalen schuifafsluiter
OS & Y in 13%Cr staal

klep en zittingen in rvs    klep 
typpe monobloc

Variante:
staal voor hoge 
temperaturen

klep en zittingen 
F6/gestelliteerd

Schuifafsluiter in gesmeed 
staal

OS & Y 13% Cr staal.
Klep en zittingen 

F6/gestelliteerd      Variante:
in gesmeed roestvrijstaal
exotische materialen, voor 
o.a.cryogene toepassingen

  Stalen schuifafsluiter
onderdelen in rvs

klep type monobloc
met niet stijgende  of 

stijgende spindel
varianten:

volledig in roestvrij staal

Stalen schuifafsluiter met 
drukdichtend deksel met 2 

afzonderlijke parallelle kleppen
en zittingen gestelliteerd

spindel voorzien van back-seat 
Varianten:

staallegering voor extreem 
hoge temperaturen

Vlinderklep voor hoge 
temperaturen

afdichting (99% -99,99%)
lichaam en vlinder in 
gietijzer / staal / rvs 

dichtingen en pakkingen 
afhankelijk van 

temperatuur
spindelverlenging

mogelijk

Geflensde  vlinderklep
met centrische of 

excentrische vlinder
lichaam en vlinder in 

gietijzer/staal/rvs
zitting gevulcaniseerd

aan het lichaam of
vlinder.

Onderhoudsarm

High performance 
vlinderklep, dubbele 
excentrische vlinder, 

lichaam  in koolstof of 
roestvrij staal

afdichting metaal/metaal
metaal/PTFE

fire safe volgens
BS 6755 part 2

lug of wafer type
mounting pad DIN 3337-

ISO 5211

Geflensd DIN, ANSI
Laseinden BW

 NPT aansluiting
Laseinden SW, BW
Geflensd  DIN, ANSI

Geflensd   PN 10-16 Laseinden BW Geklemd tussen flenzen 
volgens DIN PN 6 en   PN 

16

Geflensd  DIN PN 
10/16/25

 Geklemd tussen flenzen 
PN 10/16 ISO, ANSI 

150/300 RF

DN40 tot 600               11/2" 
tot 30"

1/4" tot 2" DN 40 tot 300 DN 50 tot DN 400 DN 50 tot DN 900 DN 50 tot 1400mm DN 50 tot 300mm

PN 16 tot PN 100 ASA 150 
tot 600 Ibs

ASA 800 tot 2500Ibs 150 tot 
600Ibs (flens-versie)

PN 16 (DN 40 tot 200),PN 
10 voorbij

PN 100 tot PN 250 PN 2.5 tot PN 16 PN 10/16/25 PN 50, DN 50 tot 100  
PN 20, DN 125 tot 300

16 bar/120°C tot            100 
bar/525°C

136 bar/38°C of                 52 
bar/450°C of               255 

bar/38°C

16 bar/110°C tot 10
bar/300°C en 10 bar/
110°C (DN250-300)

"+/-"155 tot 258 bar tot 38°C 
onder druk klasse en staal

2.5 tot 16 bar /-200 tot 
650°C (afhankelijk van de 

diameter)

10 bar/120°C
(EPDM),

10-25 bar/   40°C
(Buna)

20 bar bij 180°C
1,3 bar bij 600°C

DN 125/300
16,7 bar bij 600°C/ DN 

50 100
On-off valve voor stoom in 
industrie en petrochemie

On-off valve voor stoom in 
industrie en petrochemie

On-off valve, voor neutrale 
tot licht corrosieve 
koolwaterstoffen

Stoom onder hoge druk Voor het regelen van lucht 
of gas bij hoge 

temperatuur

On-off valve  in 
waterkanalen

DIN F4-F8, B16.10 ANSI NF E 29-327 ANSI B16.34, B16.10 ,    
NFE29-311,ISO

4F NID1K 2023 NID

A

Afkortingen

OS&Y
spindel met schroefdraad
uitwendige onderdelen         
yoke

SW
tips
voor Las

RF
Flenzen

MAN
Handwiel, hendel, 
handboek maakt

Pneum
Pneum. actuators simpel 
of dubbel, 1/4 draai of 
lineair 

Elec.
Electrische servo-motor, 
1/4 draai of meerdere

BA BA

Afkortingen

OS&Y
spindel met schroefdraad
uitwendige onderdelen         
yoke

SW
tips
voor Las

RF
Flenzen

MAN
Handwiel, hendel, 
handboek maakt

Pneum
Pneum. actuators simpel 
of dubbel, 1/4 draai of 
lineair 

Elec.
Electrische servo-motor, 
1/4 draai of meerdere

BA BA

Afkortingen

OS&Y
spindel met schroefdraad
uitwendige onderdelen         
yoke

SW
tips
voor Las

RF
Flenzen

MAN
Handwiel, hendel, 
handboek maakt

Pneum
Pneum. actuators simpel 
of dubbel, 1/4 draai of 
lineair 

Elec.
Electrische servo-motor, 
1/4 draai of meerdere

BA B SRETIULSFAPELKSRETIULSFANAARBMEMSRETIULSFATNAKSEMC D E

Manuele
meskantafsluiter in 

roestvrijstaal
metaal /metaal

metaal/elastomeer
afdichtend

2-zijdig afdichtend
Varianten:

lichaam in gietijzer
met  beschermkap 

Pneumatisch gestuurde 
meskantafsluiter volledig in 

rvs
metaal /metaal

metaal/elastomeer
afdichtend

2-zijdig afdichtend
Varianten :

lichaam in gietijzer       enkel 
of dubbelwerkende sturing

Manueel knijpventiel met 
volle doorlaat  lichaam in 

bekleed aluminium         met 
natuur rubberen mof 

Varianten :
mof in butyl ,neopreen,viton
pneumatisch of electrisch 

bediend.

Knijpventiel met dubbele 
pneumatische  bediening,

100% afdichtend
lichaam in bekleed 

aluminium
met natuur rubberen mof

Bronzen klepafsluiter met 
geschroefde bovenkap

afdichtend metaal/metaal
metaal/PTFE
Varianten :

met zitting en klep            I25

Klepafsluiter in gietijzer, 
onderdelen in rvs

met stijgende spindel
vlakke klep- zitting

Varianten :
klep -zitting 30°-60°

rvs uitvoering
3-weg uitvoering
haakse uitvoering
klep in elastomeer

Gietijzeren klepafsluiter 
met balg in rvs

onderdelen in rvs
vlakke klep-zitting

Varianten :
lichaam in nodulair 

gietijzer
klep -zitting 30°-60°

geklemd  tussen flenzen
PN 10 ISO

ANSI 150 RF

geklemd  tussen flenzen  PN 
10 ISO                          ANSI 

150  RF

Geflensd  DIN PN 10      BSP 
aansluiting

Geflensd DIN PN 10 BSP of NPT aansluiting Geflensd DIN PN 16 Geflensd DIN PN 16

DN 50 tot DN 1000 DN 50 tot DN 1000 DN10 tot DN 200 DN80 tot DN200 1/4"  tot 4" DN15 tot DN300 DN15 tot DN300  

 sneglov(         01 NP tot 2 NP01 NP01 NP
diameter )

PN 2 tot PN 3.5
(volgens diameter )

DIN PN16 /40
ANSI 125 Ibs/ 300 Ibs

PN 16 PN 16

10 bar / 120°C 10 bar / 120°C 6 bar/80°C (DN 50)   
2bar/80°C (DN 200) 

(afhankelijk van de mof)

3.5 bar / 80°C 16 to 40 bar/100°C 16 bar/120°C            
10 bar/200°C

16 bar/120°C
10 bar/300°C 

On-off valve On-off valve voor poeders 
papierpulp ,vervuilde 

vloeistoffen

On-off valve voor poeders
corrosieve vloeistoffen

on- off valve onder silo's On - off valve voor stoom en 
neutrale vloeistoofen 

fluid control mogelijk
niet geschikt voor stoom

fluid control mogelijk
stoom ,thermische olie

NIDNIDISNA,NIDISNA,NIDISNA ,NIDruetcurtsnoc sneglov ruetcurtsnoc sneglov 

Man./Pneum./Elec. Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Pneum. Man./Pneum. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec.

C D E

Stalen  meskantafsluiter 
voor hoge druk

2- zijdig afdichtend
metaal /metaal

metaal/elastomeer
afdichtend

pneumatiesche
bediening

Varianten :
manele of electrische 

bediening

Gietijzeren meskantafsluiter 
met doorlopend mes in rvs

2- zijdig afdichtend
PTFE/elastomeer afdichtend

Varianten :
volledig in rvs

met regel diafragma

Manuele membraanafsluiter 
met standaanduiding

gereduceerde  doorlaat
lichaam in gietijzer of rvs 
membraan in neopreen, 

butyl, viton ,PTFE ,EPDM
Varianten :

inwendig bekleed

Enkelwerkende
pneumatische

membraanafsluiter in 
gepolierd rvs

"dode hoek" vrij
membraan in PTFE/butyl, 

EPDM of PTFE/viton

    Klepafsluiter in staal
interne delen in rvs

met "back seat"
geflensd volgens

DIN norm
Varianten:

volledig in rvs 304/316
met balg in rvs

haaks type
klep en zitting gestelliteerd

Klepafsluiter in staal
interne delen in rvs

met "back seat"
geflensd volgens

ANSI   norm
Varianten:

volledig in rvs 304/316
klep en zitting 
gestelliteerd

Smeedstalen
klepafsluiter  met rvs 

onderdelen
Varianten:

volledig in gesmeed 
roestvrijstaal

in duplex
haaks type

met rvs balg
met spindelverlenging
zittingen in Hastelloy
zittingen gestelliteerd

Koolstofstalen
klepafsluiter"

high performance"
met drukdichtend deksel

met gestelliteerde 
zittingen

geklemd  tussen flenzen
ISO PN 25,             ANSI 

150 RF

geklemd  tussen flenzen
PN 10 ISO

ANSI 150  RF

 BSP aansluiting,
Flenzen PN 10

Tri-clamp Geflensd  PN25 / PN100
Laseinden      BW

Geflensd ANSI 150 / 600 
RF

NPT aansluiting
Laseinden              SW 
BW,         Geflensd 150 

/1500 RF

Geflensd  900 / 2500 RF 
RTJ

Laseinden     BW,SW

"41 tot "2/12"2  tot "4/1"21 tot "2/11 053ND  tot 51NDmm 05 tot 8mm 053 tot 51 0001ND tot 05 NDmm 00001 tot 05 ND

sbI 0052 tot 009 sbl 0052 tot 008 sbI 006 tot 051 001 NP  tot 52 NP01 NP tot 6 NP01 NP tot 3 NP01 NP52 NP

25 bar tot 100°C
max .druk afhankelijk van 

diameter en materiaal 

10 bar /100°C
max .druk afhankelijk van 

diameter en materiaal 

7bar / 80°C PN 3
max .druk afhankelijk van 
diameter en materiaal v/h 

membraan

10°C to 140°C naargelang
membraan

25 bar/120°C tot 100bar/110°C 19.6 bar/38°C max.425    
51.1 bar/38°C

102.1 bar/38°C

136b/38°C-52b/540°C
tot 255bar/38°-

100b/450°C

155b/50°C-
108bar/425°C

On-off valve voor poeders 
papierpulp ,vervuilde 

vloeistoffen

On-off valve voor poeders 
papierpulp ,vervuilde 

vloeistoffen
fluid control mogelijk via 

diafragma

           retiulsfa ffo-noI
voedings en 

pharmaceutische industrie

on-off afsluiter
fluid control mogelijk

on-off afsluiter
fluid control mogelijk

on-off afsluiter
fluid control mogelijk

on-off afsluiter
fluid control mogelijk 

ISNAISNA ISNA NID ,NIDISNA ,NIDruetcurtsnoc sneglov

Pneu./Elec Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Pneumatisch Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec.

C D E

Kogelkraan in messing, 
kogel in messing 

verchroomd,  zittingen in 
PTFE, met volle doorlaat 

Varianten:
3 weg  uitvoering

3-delige stalen kogelkraan,
kogel in  inox, PTFE 
zittingen met 15% 
glasvezel versterkt,

fire-safe volgens 
BS 6755 part 2

antistatic device BS 5351
anti blow out stem

mounting pad DIN 3337-
ISO 5211

volle doorlaat
Varianten : volledig in inox 

AISI 304-316,  3 of 4 
weg uitvoering

3-delige rvs kogelkraan 
PTFE  zittingen met 15% 

glasvezel versterkt
fire-safe volgens
BS 6755 part 2

antistatic device BS 5351
anti blow out stem

mounting pad DIN 3337-
ISO 5211

volle doorlaat

Varianten :
 1 of 2 delig

3 weg  uitvoering

Messing  terugslagklep met 
veer, dichting in Buna

Varianten :
in rvs AISI 316  met

dichtingen in PTFE of KELF

Bronzen terugslagklep met 
of zonder veer    deksel 

geschroefd
afdichting

metaal/elastmeer  metaal 
/metaal

Terugslagklep in rvs met 
veer

afdichting
metaal /metaal

metaal/elastomeer
Varianten :

met 2 kleppen
type duocheck

Membraan terugslagklep,
lichaam in GG25

elastomeren membraan met kern in 
metaal

Varianten :
Lichaam in GGG40 ,messing en rvs

Voor drinkwater lichaam bekleed met 
Rilsan

Geschroefd BSP/NPT BSP ,NPT aansluiting
Gelast SW,BW

Geflensd DIN/AINSI

 BSP ,NPT  aansluiting
Gelast SW,BW

Geflensd DIN/AINSI

 BSP ,NPT  aansluiting
Gelast SW,BW

 BSP, NPT aansluiting Geklemd tussen flenzen 
DIN  PN 6/40,

ANSI 150/300 lbs
Geflensd PN 10/16
Geschroefd BSP

1/4" tot 4" 1/4" tot 4" 1/4" tot 2 1/2" 3/8" tot 2" DN 15 tot DN100
DN 50 tot DN 700

AINSI 800 Ibs
DIN PN 64

AINSI 600lbs
PN 10

PN 16-250 (rvs)
PN 16 61/01 NP04 NP

12 bar/150°C 
105 bar/38°C
10 bar/250°C

stoom max.10 bar

64 bar/100°C
10 bar/180°C

stoom max.7 bar

10 bar/95°C
250 bar/20°C (rvs)

16 bar tot 120°C
6 bar tot 200°C

40 bar / 120°C
diameter en materiaal 

afhankelijk

16 bar /120°C
diameter en materiaal afhankelijk 

gassen en vloeistoffen  licht corrosieve 
vloeistoffen en gassen

aardgas lPG  stoom 

corrosieve vloeistoffen
gassen
stoom

gassen en vloeistoffen gassen en vloeistoffen  
stoom

gassen en vloeistoffen
stoom

gassen en vloeistoffen

NID ,ISNANID,ISNA Inbouwlengte K4 tot DN 
200, vanaf K5 

 TERUGSLAGKLEPPENKOGELKRANENF H

2-delige stalen 
kogelkraan kogel in rvs 

zittingen in PTFE of 15% 
glasvezel versterkt
fire-safe volgens
BS 6755 part 2

antistatic device BS 
5351            anti blow 
out stem     mounting 

pad DIN 3337-ISO 5211
Varianten:

3-weg
AISI316

gereduceerde doorlaat

Stalen kogelkraan type 
"sandwich",  zittingen in

PTFE, volle doorlaat
fire-safe volgens
BS 6755 part 2

antistatic device BS 5351
anti blow out stem

mounting pad DIN 3337-
ISO 5211

boringen voorzien van 
schroefdraad
Varianten :

volledig in rvs
met heating jacket

Hoge druk kogelkraan in 
staal met verchroomde 

kogel
zittingen in polyamide, 

dichting in buna
met volle of gereduceerde

doorlaat
Varianten:
3 of 4 weg

Gietijzeren geflensde 
terugslagklep  met veer
inwendige delen in rvs.

Varianten :
volledig in rvs 316,

type "sandwich" geklemd 
tussen flenzen 

Terugslagklep  in gietijzer 
met rubberen kogel
lichaam met rubber 

bekleed
Varianten :

volledig in rvs

Gietijzeren terugslagklep
met scharnierende klep
afdichting metaal/metaal 

metaal/elastomeer
Varianten :

Lichaam in staal of rvs

Hoge druk terugslagklep met 
zelfdichtend deksel

met scharnierende klep
lichaam en klep in  AWCB staal

klep en zitting gestelliteerd

Geflensd
PN 16/25/40

ANSI 150/300/600

Geklemd tussen flenzen 
PN 16

 BSP aansluiting Geflensd DIN PN 16 /40        Geflensd DIN PN 10       
BSP aansluiting

Geflensd DIN PN 16
Geflensd DIN PN 40/100 

Sandwich PN 16/40

Geflensd  ANSI 900-1500
Gelast  BW

DN 15 tot DN 300 DN 15 tot DN 200
1/8" tot 2" DN15 tot DN 300 DN50 tot DN350 DN200 tot DN600

3" tot 24"

PN 16-40,
150-600 Ibs

PN 16 PN 320-500 PN 16                    
PN 40

PN 10 PN 16                
PN 40 tot PN 100

 900 tot 1500 Ibs

19.3 tot 50 bar bij 38°C
10 bar bij 200°C

16 bar bij 100°C                        
320 bar tot

500 bar bij 100°C

16 bar bij 120°C
40bar bij 120°C

10 bar/80°C 16bar/120°C           
40bar bij 120°C

144 bar/425°C
38bar/600°C

industrie en petrochemie
On-off valve voor 

industriele toepassingen
on-off valve voor 

hydraulische
toepassingen

voor  neutrale vloeistoffen Zwaar vervuilde 
vloeistoffen   klein 

drukverlies

Volle doorlaat
licht vervuilde 

vloeistoffen    klein 
drukverlies

Hoge druk stoom

NID ,OSI ,ISNANIDNIDNIDNIDNIDI, BSSNA ,NID

Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec. Man./Pneum./Elec.

F HF HF H


